 .11ارزشــیابی کمــی فعالیــت هــای پژوهشــی
دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور (69
دانشــگاه علــوم پزشــکی تیــپ یــک ،دو ،ســه و
نوپــا)
 .12ارزشــیابی کمــی فعالیــت هــای پژوهشــی
مراکــز تحقیقــات علــوم پزشــکی کشــور (781
مرکــز تحقیقــات دولتــی  -خصوصی دانشــگاهی
 غیــر دانشــگاهی) .13ارزشــیابی کیفــی فعالیــت هــای پژوهشــی
مراکــز تحقیقــات علــوم پزشــکی کشــور (34
مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر
ســامت)
 .14برگــزاری کارگاه هــای توانمندســازی ویــژه
کارشناســان مســئول ارزشــیابی دانشــگاهها
 /مراکــز تحقیقــات علــوم پزشــکی کشــور (60
دانشــگاه *  5دوره *  3ســاعت * 1800=2نفــر
ســاعت آمــوزش)
 .15توســعه و تکمیــل آزمایشــگاههای جامــع
تحقیقــات علــوم پزشــکی (اصــاح ســاختار-
اساســنامه تعــداد  39آزمایشــگاه جامــع)
 .16مشــارکت 24دانشــگاه (تیــپ 3و2و )1در
کهــورت پرشــین (بــا تعــداد  223000شــرکت
کننــده)
 .17بازطرحــی و ســاماندهی هفــت محــور
مطالعاتــی کهــورت (بزرگســاالن ،چشــم،
نوجوانــان ،کارمنــدان و ســالمندان ،شــنوایی،
تصادفــات) بــا هــدف ایجــاد زیــر ســاخت
آزمایشــگاه هــای اســتاندارد و بیوبانــک.
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دبیرخانه کارگروه وزارتی اخالق در پژوهش
.1مدیریــت کارگــروه /کمیتههــای اخــاق در
پژوهــش و شفافســازی مصوبــات آنهــا بــا
اســتفاده از ســامانه ملــی اخــاق در پژوهــش:
تشــکیل کارگروه/کمیتههــای اخــاق در
پژوهــش ،صــدور شناســه و اعتبــار بخشــی
کارگروه/کمیتههــای اخــاق در پژوهــش
مکاتبــه و تعامــل با معاونــت پژوهشــی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری جهــت ســاماندهی،
تســهیل و یکپارچهســازی فراینــد اعتباربخشــی
کارگــروه /کمیتههــای اخــاق در پژوهــش در
ســامانه ملــی اخــاق در پژوهشهــای زیســت
پزشــکی
بررســی درخواســت صــدور مجــوز ارســال
نمونــه زیســتی بــه خــارج از کشــور
نظــارت بــر مصوبــات کارگروه/کمیتههــای
اخــاق در پژوهــش
 .2تدویــن و نهاییســازی راهنمــای اخالقــی
اســتفاده از گیاهــان دارویــی در پژوهــش
 .3ویرایــش نهایــی راهنمــای اســتانداردهای
مراکــز پــرورش ،نگهــداری ،یــا اســتفاده از
حیوانــات آزمایشــگاهی بــر اســاس نظــرات
معاونــت امــور حقوقــی ،مجلــس و اســتانها
و ارســال راهنمــا جهــت توشــیح وزیــر محتــرم
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
 .4تهیــه پیشنویــس «راهنمــای اخالقــی
دسترســی و اشــترا کگذاری دادههــای نظــام
ســامت بــا هــدف پژوهــش» و ارســال جهــت
اخــذ نظــرات دانشــگاههای علــوم پزشــکی
 .5رسیدگی به تخلفات پژوهشی:
• تشــکیل جلســات کارگــروه وزارتــی بــه منظور
رســیدگی بــه تخلفــات پژوهشــی و بررســی
مــوارد مطروحــه در ایــن کارگــروه مطابــق
دســتورالعمل مربوطــه
• بررســی و تعییــن تکلیــف پروندههــای
تخلفــات پژوهشــی مرتبــط بــا مدیــران
و مســئوالن درگیــر موضــوع مــاده  26از

دســتورالعمل رســیدگی بــه تخلفــات پژوهشــی،
مــوارد اعتــراض بــه نظریــه کارگــروه اخــاق
در پژوهــش دانشــگاهها و مــوارد تخلفــات
بینالمللــی از جملــه موضــوع مقــاالت ریترکــت
شــده
• پایــش عملکــرد دبیرخانههــای کارگروههــای
اخــاق در پژوهــش ،درخصــوص نحــوه
رســیدگی بــه تخلفــات پژوهشــی ارجــاع شــده
بــه آن دبیرخانههــا
• مدیریــت عملکــرد دبیرخانههــای
کارگروههــای اخــاق در پژوهــش در خصــوص
مقــاالت ابطــال شــده از درگاه Retraction
 watchاز ســال  2012تاکنــون و تهیــه گــزارش
دورهای هــر ســه مــاه یــک بــار و نظــارت بــر
نحــوه رســیدگی بــه آنهــا در کارگروههــای
اخــاق در پژوهــش
 .6انجــام اقدامــات الزم جهــت تعییــن
ضابطیــن موضــوع قانــون مقابلــه بــا تقلــب
در تهیــه آثــار علمــی آییــن نامــه اجرایــی و
دســتورالعمل مصــوب آن:
• مکاتبــه بــا واحدهــای تابعــه بــه منظــور
معرفــی افــراد واجدالشــرایط بهعنــوان ضابطیــن
موضــوع قانــون مقابلــه بــا تقلــب در تهیــه آثــار
پژوهشــی
• بررســی شــرایط و صالحیــت افــراد معرفــی
شــده از واحدهــای تابعــه و بررســی صالحیــت
افــراد معرفــی شــده از دانشــگاه /دانشــکدهها
بهعنــوان ضابطیــن موضــوع قانــون مقابلــه بــا
تقلــب در تهیــه آثــار پژوهشــی
• تعییــن افــراد واجــد صالحیــت و تهیــه
لیســت افــراد واجدالشــرایط
• انجــام مکاتبــه متعــدد بــا مرکــز حراســت

وزارت متبــوع و دادیــار دادســرای دیــوان عالــی
کشــور و مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر امــور
ضابطیــن بــه منظــور تأییــد صالحیــت آنهــا و
معرفــی بــه دفتــر نظــارت بــر امــور ضابطیــن
جهــت تأییــد نهایــی و معرفــی جهــت گذرانــدن
دورههــای آموزشــی الزم
• انجــام مکاتبــه بــا مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر
امــور ضابطیــن جهــت تأییــد نمونــه کارت صادر
شــده توســط مرکــز حراســت
 .7بررســی کارشناســانه ســؤاالت معاونتهــای
وزارت متبــوع ،دانشگاه/دانشــکدههای وابســته
و پاس ـخدهی مناســب بــه آنهــا در خصــوص:
• نــوع ارزیابــی مقــاالت پرنویســنده در
ارزشــیابی عملکــرد
• امــکان بررســی مقــاالت نامعتبــر در
بخــش مدیریــت مقــاالت ســامانه ارزشــیابی
د ا نشــگا هها
در خصــوص مقاالتــی کــه در مجــات نامعتبــر
نمایــه شــده
شــرح وظایــف و نحــوه عملکــرد کارگــروه/
کمیتههــای اخــاق در پژوهــش
نحــوه ارزیابــی و ارزیابــی انطبــاق برنامههــای
عملیاتــی واحدهــای تابعــه وزارت متبــوع
فراینــد و نحــوه بررســی و انجــام
کارآزماییهــای بالینــی روی داروهــای متقاضــی
ثبــت و ورود بــه بــازار دارویــی کشــور ،داروهــای
خــارج از فهرســت و همچنیــن مطالعــات
بالینــی بینالمللــی چندمرکــزی مســتلزم اخــذ
مجــوز انجــام مطالعــه(CTA) Clinical Trial
 Authorizationاز ســازمان غــذا و داروی ایــران
فراینــد و نحــوه بررســی و انجــام ارزیابــی
بالینــی روی تجهیــزات پزشــکی متقاضــی تولید،

